KIZILÖTES‹ “GÖZLER”

Duyu almaçlar›, yaﬂad›¤›m›z ortamda olup bitenden haberdar olmam›z› sa¤layan yegane arac›lar. Canl›lar
dünyas›n›n baz› üyeleriyse, bu konuda biz insanlardan çok daha üstün özelliklere sahipler. Y›rt›c› hayvanlar›n görme ve koku duyular›n›n, bizimkine göre çok daha geliﬂmiﬂ oldu¤unu biliyoruz. Peki ya gözler yetersiz kald›¤›nda? Baz› y›lan türleri, bu sorunu oldukça ilginç bir özellik kazanarak çözmüﬂ görünüyor...
Duyu organlar›n›n, uyar›lar›n yay›ld›¤› çeﬂitli ortam koﬂullar›na göre evrimleﬂerek ﬂekillendi¤i; farkl› uyar›lara
göre özelleﬂen almaçlar›n da, canl›n›n
yaﬂam ﬂekline göre son halini ald›¤› kabul ediliyor. Canl›l›¤›n suda baﬂlad›¤›
görüﬂü, ço¤u duyu sisteminin de ilk
olarak su içinde geliﬂti¤ini ve daha
sonra hava ortam›na uyum gösterdi¤ini öngörüyor. Sudan karaya geçiﬂ sürecinde, duyu sistemlerinin ço¤unda de¤iﬂiklikler oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in iﬂitme duyusu, kara yaﬂam›na
uyumla birlikte daha fazla geliﬂim gösteriyor. Kara yaﬂam›na geçiﬂle geliﬂimi
artan bir di¤er duyuysa “görme”. Su
ortam›ndaki ›ﬂ›k k›r›lma katsay›s› karadakinden farkl›. Karada hayatta kalabilmek için “görüﬂ” çok daha fazla
önem kazanaca¤›ndan, karasal canl›lar›n gözlerinin ileri derecede uyum sa¤lad›¤›n› görüyoruz. Öte yandan, su yaﬂam›nda geliﬂen baz› duyu sistemleri,
hava ortam›nda iﬂleyemiyor. Baz› bal›klarda bulunan elektrik organlar› buna
güzel bir örnek. Bunun tam tersi olarak, baz› duyu organlar› da yaln›zca
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karasal yaﬂama geçiﬂ sonras›nda evrimleﬂiyor; bu nedenle de sucul yaﬂamda
bir iﬂleve sahip de¤il. Baz› böcek ve y›lan türlerinin sahip oldu¤u k›z›lötesi
görüﬂ, suyun ›s›y› so¤urucu özelli¤inden dolay› sucul canl›larda görülmeyen bir özellik.
Duyu almaçlar›, uyar›n›n özelli¤ine
göre 3 gruba ayr›l›yor: mekanik almaçlar; kimyasal almaçlar; elektromanyetik
ve ›s› enerjilerine duyarl› almaçlar. K›z›lötesi görüﬂten sorumlu olan almaçlar,
fotoreseptörlerin (›ﬂ›¤a duyarl› almaçlar›n) da dahil oldu¤u son gruba giriyor.

K›z›lötesi ›ﬂ›nlar, elektromanyetik
tayf›n görünür ve mikrodalga boylar›
aras›nda, k›rm›z› ›ﬂ›¤›n hemen alt›nda
yer al›yor. K›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n temel kayna¤›ysa, herhangi bir cismin atom ve
moleküllerinin hareketi sonucunda üretilen “›s›” veya “termal radyasyon”. Bir
nesne ne kadar s›caksa, atomlar ve moleküller o kadar h›zl› hareket edece¤i
için, yayd›¤› k›z›lötesi ›ﬂ›n miktar› da o
denli yüksek oluyor. Mutlak s›f›r olarak
kabul edilen –273,15°C’nin üzerindeki
her ﬂey, k›z›lötesi ›ﬂ›n yay›yor. Öyle ki,
bizim için “çok so¤uk” bir nesne olan

buz bile, k›z›lötesi dalgalar yay›yor. Normal vücut s›cakl›¤›na sahip bir insan da,
yaklaﬂ›k 10 mikron dalga boyunda k›z›lötesi ›ﬂ›n yay›yor.
‹nsan gözünün görebildi¤i dalga
boylar›, elektromanyetik tayf›n içerisinde yaln›zca belirli bir bölümle temsil
ediliyor. Tayf›n geri kalan k›sm›ndaysa
gama ›ﬂ›nlar›, X ›ﬂ›nlar›, mor ve k›z›lötesi ›ﬂ›nlar, mikrodalgalar ve radyo dalgalar› yer al›yor. Bu ›ﬂ›nlar aras›ndaki
fark, dalga boylar› ve frekanslar›. Gama
›ﬂ›nlar›ndan radyo dalgalar›na do¤ru gidildikçe, dalga boyu art›yor ve frekans
azal›yor. Dünyan›n atmosferinden, görünür dalga boylar›n›n yan›nda radyo
dalgalar›, bir miktar k›z›lötesi ve oldukça az miktarda da morötesi ›ﬂ›n geçebiliyor. ﬁansl›y›z ki atmosferimiz, dünyadaki yaﬂam için zararl› veya öldürücü
nitelik taﬂ›yan di¤er ›ﬂ›nlar› engelliyor.
K›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n düﬂük enerjili olmas› nedeniyle, insan gözünün bu ›ﬂ›nlar› görebilmesi, ancak ﬂimdikinden 510 kat daha büyük gözlerle mümkün
olabilecekti. K›z›lötesi ›ﬂ›nlar› görebiliyor olsayd›k, çevremizde bulunan ve ›s›
yayan herﬂeyin k›z›lötesi görüntüsünü
alabilecektik. Ancak, bunun baz› olumsuz yanlar› da olacakt›. Örne¤in, bir
odan›n içindeyken çevreyi par›l par›l
görmemizin de ötesinde, 37°C’lik bir ›s›
yayan kendi vücudumuzun k›z›lötesi
görüntüsü de, bizi kör edecek kadar
parlak olabilecekti. Bu durumda da, foto¤raf çekmeye çal›ﬂan, ancak kendi
içinden de ›ﬂ›k yayd›¤› için filmin kalitesini bozan bir kameradan farks›z olacakt›k. Is› nedenli bu körlükten gözü
korumak için de, olas›l›kla göz kapaklar›m›zda bir tip koruyucu yal›tma örtüsü
bulunacakt›.
K›z›lötesi ›ﬂ›nlar, görülebilir dalga
boylar›na k›yasla daha düﬂük bir enerjiye sahip olmalar›na karﬂ›n, belirli özellikleri görünebilir ›ﬂ›¤a benziyor. Örne¤in ço¤u nesne, k›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n k›rm›z›ya yak›n olan 1/3’lük bölümünü

yans›t›yor. Y›lanlar da avlar›n›n yerini
belirlerken, k›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n bu özelli¤inden yararlan›yorlar.
Y›lanlarda k›z›lötesi görüﬂ, sadece iki
grubun üyelerinde görülüyor: Crotalinae (ç›ng›rakl› y›lanlar) ve Boidae (pitonlar ve boa y›lanlar›). Her iki grubun üyeleri de ço¤unlukla gececil türler ve k›z›lötesi görüﬂ sayesinde, geceleri avlar›n›n
yerini rahatl›kla bulabiliyorlar. Geceleri
karanl›kta s›cakkanl› canl›lar taraf›ndan
yay›lan k›z›lötesi radyasyon, ola¤and›ﬂ›
bir sistem taraf›ndan “görüntü” haline
dönüﬂtürülüyor. Y›lanlar›n k›z›lötesi
“gözleri” ise, ›s›ya duyarl› almaçlar›n bulundu¤u derin oyuklardan oluﬂan “çukur” ya da “çöküntü” organlar›. Çukur
organlar›, ç›ng›rakl› y›lanlar alt ailesinde
baﬂ›n ön k›sm›nda ve gözlerin alt›nda birer çift halinde, boagillerdeyse dudaklar›n alt ve üst k›sm›nda ve çok say›da
(yaklaﬂ›k 13 çifte kadar) bulunuyor.
Çukur organlar›, 1-5 milimetre çap›nda aç›kl›klar› olan ve baﬂ›n her iki yan›nda, yumuﬂak dokuyla kemik aras›nda
bulunan derin oyuklardan oluﬂuyor. Ancak küçücük boyutlar›na karﬂ›n, yapay
olarak üretilmiﬂ k›z›lötesi alg›lay›c›lar›ndan en az 10 kat daha duyarl›lar. En
önemlisi, d›ﬂsal bir so¤utma sistemine

gerek duymuyorlar ve zarar gördüklerinde kendi kendilerini onarabiliyorlar.
Trigeminal sinir, memelilerde baﬂ
bölgesindeki duyu almaçlar› ve beyin
aras›nda ba¤lant›y› sa¤l›yor. K›z›lötesi
görüﬂe sahip y›lanlardaysa ayn› sinirin
büyük bir bölümü, çukur organlar›n›n
iﬂlevi ve k›z›lötesi görüﬂ için özelleﬂmiﬂ
durumda. Ç›ng›rakl› y›lanlarda, içi havayla dolu olan çukur organlar›n›n tam
ortas›nda, 15 mikrometre kal›nl›¤›nda
ve yüzey alan› ortalama 30 mm2 olan ince bir zar bulunuyor. Bu zar, k›z›lötesi
duyu organ›n›n anahtar bileﬂeni. Zar yüzeyine da¤›lm›ﬂ olarak bulunan, ›s›ya
son derece duyarl›, yaklaﬂ›k 7000 akson
(sinir hücresi uzant›s›) sonlanmas› da,
trigeminal sinirin uçlar›. Boa y›lanlar›ndaysa, çok say›daki çukur organlar›n›n
her birinin dip k›sm›nda, benzer tel sonlanmalar› var. Bunlardaki duyarl› epitel
zar, ç›ng›rakl› y›lanlarda oldu¤u gibi havada as›l› konumda de¤il. Ancak bunun
yerine, trigeminal sinirin akson sonlanmalar›, yüzeyin yaklaﬂ›k 30 mikrometre
alt›na kadar ulaﬂ›yor. Organ›n çal›ﬂma
prensibiyse, zarla ayr›lan iki odac›¤›n alg›lad›¤› ›s›lar›n beyindeki merkezler taraf›ndan çak›ﬂt›r›lmas›na dayan›yor. Çukur organlar›n›n çift oluﬂu, beyindeki
görme merkezinde stereoskopik (çift bak›ﬂ›ml›) bilginin oluﬂmas›n› sa¤l›yor. Bu
sayede de, k›z›lötesi görüﬂte boyut derinli¤i sa¤lan›yor.
Duyular›n birlikte çal›ﬂmas›, asl›nda
bilinen bir olgu. Bizler de herhangi bir
canl›n›n tam olarak yerini belirlemek
için gözlerimizin d›ﬂ›nda, burnumuzu
veya kulaklar›m›z› da kullan›yoruz. Örne¤in gece d›ﬂar›da havlayan bir köpe¤in yerini bulabilmek için, görüntüsüAral›k 2002 85 B‹L‹M ve TEKN‹K

nün yan›nda sesinin geliﬂ yönünden de
yararlan›yoruz. Y›lanlarda da benzer bir
sistem içerisinde gözden gelen bilgilerle
çukur organlar›ndan gelen bilgilerin
birleﬂtirilmesi sayesinde av›n yeri belirleniyor. Baﬂ›n ileri geri hareket ettirilmesi sonucunda alg›lanan ›s›n›n ﬂiddetinin ve yönünün de¤iﬂimine dayal› olarak iﬂleyen bu özel sistemde, gerçek görüntü ve k›z›lötesi görüntü birbiriyle
karﬂ›laﬂt›r›l›yor.
Duyu al›m›ndan sorumlu zar›n d›ﬂa
bakan yüzeyinde bulunan ›s›ya duyarl›
almaçlar›n birbirine yak›nl›¤›, çöküntülerin ›s›ya karﬂ› aﬂ›r› derecede duyarl› olmalar›n›n temel nedeni. Yüzeye düﬂen
k›z›lötesi radyasyon, çok k›sa bir süre
içerisinde almaçlardaki ›s›y› yükseltiyor.
Ayn› miktarda k›z›lötesi ›ﬂ›n bir memelinin ç›plak derisine düﬂtü¤ündeyse, derinin ilk birkaç mikrometrelik tabakas›n›n ›s›s›n›, eﬂit miktarda de¤iﬂtirebiliyor.
Memelilerde bulunan ›s›ya duyarl› almaçlar, derinin çok daha derinlerinde.
Bu nedenle de, derinin üst yüzeyi ve almaçlar aras›ndaki 300 mikrometre kal›nl›¤›ndaki tabakan›n tümünün ›s›nmas› gerekiyor. Bu da, 15 mikrometre kal›nl›ktaki zar›n ›s›nmas› için gerekenden
20 kat daha fazla ›s› enerjisi demek. Memelilerdeki ›s› almaçlar›n›n duyarl›l›¤›,
›s› iletimi esnas›ndaki kay›p nedeniyle

de azal›yor. Ç›ng›rakl› y›lanlar, bu sorunu da bir özelleﬂmeyle çözmüﬂ durumdalar: As›l› duran zar, her iki yan›n›n havayla çevrili olmas› sayesinde, altta kalan dokulara gidiﬂte ›s› kayb›n› önlüyor.
Çukur organ›n›n aç›kl›¤›, duyarl› yüzeyinin çap›n›n 1/3’ü kadar. Bu durum,
›s› yayan cisimlerin ›s›sal ayd›nl›¤›n›n,
zar›n yaln›zca belirli bir bölgesinde
oluﬂmas›yla sonuçlan›yor. Bunun sa¤lad›¤› yararsa oldukça aç›k: cismin yeri,
›s›n›n yans›mas›n›n düﬂtü¤ü zar bölgesine göre belirleniyor. Yani, çukur organ›,
ayn› zamanda küçük bir i¤ne-deli¤i kamera görevini de görüyor. Bu nedenle
pitonlar, boa y›lanlar› ve baz› engerekler, dünyay› iki farkl› ﬂekilde “görebiliyorlar”. Çevrelerindeki nesnelerinin resimlerini beyinlerine iletebilmek için ya
bizim yapt›¤›m›z gibi gözlerini kullan›yorlar, ya da ola¤anüstü hassasiyetteki
k›z›lötesi görüﬂ almaçlar›n› kullanarak,
›s› yayan nesnelerin yaklaﬂ›k bir resmini

Y›lanlarda Görüﬂ ve Koku Alma
.

Y›lanlardaki k›z›lötesi ›ﬂ›nlara duyarl› almaçlar›n yapay olarak üretilmesi halinde, insan vücudunda meydana gelebilecek en küçük s›cakl›k de¤iﬂimlerinin bile tespit edilebilece¤i düﬂünülüyor. Örne¤in herhangi bir tümörün varl›¤›, kan ak›ﬂ›n› h›zland›raca¤› ve vücut s›cakl›¤›nda belirli bir derece art›ﬂa neden olaca¤› için, bu sayede çok erken aﬂamalarda bile anlaﬂ›labilecek.
Y›lanlar›n gözlerinde de, bizim gözlerimizde oldu¤u gibi koni ve çomakç›k hücreleri bulunuyor.
Ancak bu hücrelerin say›lar› bizdekinden oldukça
farkl›. Iﬂ›¤a duyarl› olan almaçlar›nda, memeliler ve
kuﬂlarda oldu¤u gibi renkli ya¤ damlac›klar› içermemeleri nedeniyle de, renkli görüﬂ yetenekleri oldukça zay›f. Kertenkeleler ve kaplumba¤alarda
renkli ya¤ damlac›klar› oldu¤u için, bu canl›lar
renkli görüﬂe sahipler. Tüm sürüngenlerde, gözdeki lenste, morötesi ›ﬂ›nlar› so¤uran ve gözü zarar
görmekten koruyan sar› bir filtre bulunuyor. Gececil sürüngenlerin gözleri, gündüz yaﬂam›na uyum
sa¤lam›ﬂ olanlar›ndan daha küçük yap›l›. Gözbebekleri, retinalar› ve lensleriyse gündüz yaﬂam›na
uyum sa¤lam›ﬂ olanlara k›yasla daha geniﬂ.
Y›lanlardaki görüﬂ, yüksek derecede de¤iﬂkenlik gösteriyor. Baz›lar› tamamen körken, baz›lar›
›ﬂ›¤› ve karanl›¤› ay›rt edebiliyorlar. Baz›lar›ysa ola¤and›ﬂ› bir görme yetene¤ine sahip. Genelde görüﬂleri keskin olmamakla birlikte, öncelikli olarak haB‹L‹M ve TEKN‹K 86 Aral›k 2002

rekete karﬂ› duyarl›lar. Ancak bir hamster ile tavﬂan› birbirinden ay›rt edemiyorlar. Y›lanlar›n göz hareketi k›s›tl› oldu¤u için, kimyasal alg›y› ve k›z›lötesi görüﬂü birlikte kullanarak avlar›n› buluyor ve
çevrelerinde olup biteni alg›l›yorlar.
Y›lanlar›n koku alma sistemi de oldukça ilginç.
Di¤er sürüngen türlerinde oldu¤u gibi sürekli olarak dillerini d›ﬂar›ya ç›karmalar›, asl›nda yaln›zca
çevrelerindeki kokular› alabilme amaçl› bir hareket. Sürüngenlerde dama¤›n üst arka k›sm›nda bulunan Jacobson organ›, koku duyumundan sorumlu
olan temel organ. D›ﬂar› ç›kar›lan dile yap›ﬂan koku parçac›klar›, dil a¤›z içerisine al›nd›¤›nda dama¤a temas ediyor ve koku parçac›klar›, bu ﬂekilde Jacobson organ›na iletiliyor. Buradan, beyindeki ilgili merkeze ulaﬂan sinirler taraf›ndan da “koku” duyusu ﬂekillendiriliyor.

oluﬂturabiliyorlar. Is› yayan bir nesneyi
hedef almak söz konusu oldu¤unda, bu
iki sistem aras›nda geçiﬂ yapabiliyor ya
da her iki sistemi eﬂgüdümlü bir ﬂekilde
kullanabiliyorlar.
Florida Teknoloji Enstitüsü’nde yap›lan araﬂt›rmalarda, çukur organ› içerisinde bulunan k›z›lötesi almaçlar›n çeﬂitlilik gösterdi¤i ve bu sayede farkl› dalga boylar›ndaki k›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n alg›lanmas›yla hayvan›n bir anlamda “renkli” bir görüﬂ elde etti¤i sonucu ortaya
ç›kt›. Çal›ﬂmalar›n sonucunda, çukur organlar›ndaki almaçlar›n 10 mikrometre
dalga boyundaki düﬂük radyasyon ›ﬂ›nlar›n› bile alg›layabildi¤i görülmüﬂ. Bu
da ﬂu anlama geliyor: Bir piton, gözleri
kapal›yken bile, s›cakkanl› bir canl›y›
“görebiliyor”.
Çukur organlar›n›n tan›mlanmas› asl›nda uzun y›llar öncesine dayan›yor.
Ancak bu organlar›n ›s› alg›s›nda görevi
oldu¤u, New York Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi çal›ﬂanlar›ndan G. Kingsley
Noble ve A. Schmidt taraf›ndan 1930 y›l›nda ortaya ç›kar›ld›.
Y›lanlarda gözlerin mi, yoksa çukur
organlar›n›n m› görüﬂte daha önemli oldu¤unu ortaya koyabilmek amac›yla yap›lan bir dizi deney var. Bunun için,
hayvan›n gözleri yamalanarak, k›z›lötesi
almaçlar›n etkinli¤i üzerinde yo¤unlaﬂ›lm›ﬂ. Benzer bir çal›ﬂma, daha sonra çukur organlar›n da yamalanmas›yla yürütülmüﬂ. Bu deneylerin birinde, üzeri kal›n bir kumaﬂla kapl› s›cak ve so¤uk ampuller kullan›lm›ﬂ. Çukur organlar› kapat›ld›¤›nda y›lanlar›n hem s›cak hem
de so¤uk ampullere hiçbir ilgi göstermedikleri, çukur organlar› aç›kken de
s›cak ampullere büyük bir h›zla sald›rd›klar› görülmüﬂ. Gözleri veya çukur organlar› yamalanan y›lanlar, herhangi bir
zorluk yaﬂamadan, bir sonraki deri de¤iﬂimine kadar di¤er görüﬂ sistemiyle idare edebiliyor. Bu sonuçlar da, y›lanlar›n
her iki sistem aras›nda bir görev de¤iﬂimi yapabildikleri ve her ikisini de ayr›
ayr› kullanabildikleri görüﬂünü destekliyor.

California Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Theodore H. Bullock, ekibiyle
birlikte 1950 y›l›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar
sonucunda, çukur organlar›n›n asl›nda
“s›cak nesnelerden yay›lan k›z›lötesi
radyasyona” karﬂ› duyarl› oldu¤unu
aç›klam›ﬂt›. Trigeminal sinir aksonlar›
üzerinde çal›ﬂan araﬂt›r›c›lar, aksonlar›n hem ayd›nl›k hem de karanl›kta, s›cak nesnelerden ayn› ﬂekilde tetiklenebildi¤ini gördüler. Bu gözlemden sonra
ayn› cismi so¤utan araﬂt›r›c›lar, bu kez
ne ayd›nl›kta ne de karanl›kta, herhangi bir tepki oluﬂmad›¤›n› gördüler.
Üçüncü aﬂamada, s›cak cisim ve y›lan
aras›na, ›s›y› so¤uran ancak tüm görünür ›ﬂ›¤› geçiren bir cam levha yerleﬂtirildi ve y›landa herhangi bir tepki oluﬂmad›. Deneyin son aﬂamas›ndaysa, cam
levha yerine, tüm görünür ›ﬂ›¤› engelleyen, ancak k›z›lötesi dalgalar›n ço¤unu
geçiren bir levha yerleﬂtirildi. Bu kez y›lan do¤rudan bir tepki göstererek s›cak
cisme sald›rd›.
Çukur organlar› k›z›lötesi dalga boylar›yla uyar›ld›klar›nda, uyar›y› izleyen
ilk 100 milisaniye içerisinde, sinir hücrelerindeki elektrik yükünün tepki oluﬂumunu tetikleme oran› yükseliyor. Trigeminal sinirin çukur organlar›ndaki
sonlanmalar›ysa, en ufak ›s› de¤iﬂimlerine karﬂ› oldukça duyarl›. Çukurlar›n
içerisine s›cak su ak›ﬂ› verilerek yap›lan
bir deneyde, su s›cakl›¤›nda meydana
gelen 0,003°C’lik bir de¤iﬂimin bile, sinir tellerindeki tepki tetiklenmesinde
de¤iﬂiklik yaratt›¤› görülmüﬂ.
Y›lanlardaki k›z›lötesi duyarl›l›k sistemi, insanda ve di¤er memelilerde dokunma-bas›nç-s›cakl›k ve ac› gibi duyular›n alg›s›yla iliﬂkili olan “somatik du-

yu sistemi”nden geliﬂmiﬂ. Bu y›lanlar›n
somatik duyu sistemi, evrim süreci boyunca “görüﬂ” benzeri bir duyu için
özelleﬂmiﬂ bulunuyor. Çukur organlar›ndan gelen duyu iletilerinin al›m›nda
ve iﬂlenmesinde, beyinde yer alan bir tak›m özelleﬂmiﬂ merkezler (çekirdekler)
veya sinir hücresi kümecikleri iﬂlev görüyor. Bu yap›lara gelen bilgiler, görevi
görüﬂte ve duyulara ait iletilerin uzamsal temsili olan orta beyindeki “optik
tektum” bölgesine gönderiliyor ve k›z›lötesi “görüﬂ” bundan sonra ﬂekilleniyor. Optik tektum, görüﬂten sorumlu
olan beyin bölgelerinin belki de en
önemlisi. Ayr›ca nesnelerin uzaydaki
konumlar›n›n belirlenmesinden de sorumlu olan temel bölge. Ancak, öncelikli olarak “görüﬂ”le ilgili oldu¤u düﬂünü-

K›z›lötesi Iﬂ›nlar, Nas›l “Görüntü”ye Dönüﬂüyor?
..

Optik tektum ve gözün retina tabakas› aras›nda bulunan sinirler, “optik sinirler” olarak biliniyor. Bu sinirler yard›m›yla gözden beyine ulaﬂt›r›lan veriler ›ﬂ›¤›nda, tektumun yüzeyinde görüntünün bir haritas› ç›kart›l›yor. Bu haritan›n oluﬂumunda yaln›zca gözlerden gelen bilgi kullan›lm›yor. Kulaklardan ve burundan beyine ulaﬂt›r›lan
bilgiler de yine optik tektum yüzeyinde bir araya
getirilerek, bu haritan›n ç›kar›lmas›na yard›mc›
oluyorlar.
Genellikle vücudun ön k›sm›ndan gelen iletiler, tektum yüzeyinin ön bölgesinde; vücudun arkas›ndan ve yanlar›ndan gelen iletiler de arka bölgesinde de¤erlendiriliyor. K›z›lötesi görüﬂteyse
bundan biraz daha farkl› bir sistem geçerli. Ç›ng›rakl› y›lanlarda tektum bögesinin ön k›sm›, hayvan›n burun bölgesine en uzakta bulunan çukur za-

r›ndan gelen iletileri temsil ediyor. Benzer ﬂekilde
a¤l› pitonda (Python reticulatus) bulunan 13 çift
çukur organ› da, tersyüz edilmiﬂ bir tektum bölgesine sahip. Her çukur organ›n›n duyu yüzeyinin
arka bölümü, tektum bölgesinde kendisine ait
olan izdüﬂüm alan›n›n ön taraf›nda haritalan›yor.
Yani, ön taraftaki çukur organ›nlar›n›n izdüﬂümü
yeniden tersyüz ediliyor ve tektum üzerinde yine
ön bölgeye ulaﬂmalar› sa¤lan›yor. Daha sonra da
gözden gelerek tektum üzerine düﬂen iletilerin
haritalar›yla çak›ﬂt›r›larak ve karﬂ›laﬂt›r›larak, anlaml› görüntüler haline getiriliyorlar.
Tektuma ulaﬂan sinir hücrelerinin baz›lar›
yaln›zca k›z›lötesine veya gözden gelen iletilere cevap verirken, baz› hücreler her iki uyar›ya da cevap
verebiliyorlar. Her iki uyar›ya da cevap oluﬂtu¤u
durumlarda, görüﬂ en verimli ﬂekilde sa¤lan›yor.

len bu bölgede bulunan ço¤u sinir hücresinin iﬂlevinin k›z›lötesi radyasyonla
kontrol edildi¤i ortaya ç›kar›lm›ﬂ durumda.
Trigeminal sinir, y›lanlar›n d›ﬂ›ndaki
sürüngen türlerinde do¤rudan arka beyinde bulunan trigeminal bölgede sonlan›yor. K›z›lötesi görüﬂe sahip olan y›lanlardaysa, öncelikle LTTD (lateral
descending trigeminal tract) ve RC (reticularis collaris) çekirdeklerine u¤rad›ktan sonra optik tektum bölgesine
ulaﬂ›yor. Sadece k›z›lötesi görüﬂe sahip
y›lanlarda mevcut olan bu çekirdeklerin hücreleri, do¤rudan birbirlerine
ba¤l›lar.
K›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n varl›¤›, ilk kez ‹ngiliz gökbilimci Sir William Herschel taraf›ndan 1800 y›l›nda ortaya koyuldu.
Daha sonra ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, uzak menzilli tüfeklerde keskin niﬂanc›lar›n düﬂman› vücut ›s›s›ndan tespit edebilmesini sa¤layan silahlar›n yap›m›nda kullan›lan bu teknoloji, geceleri savaﬂmay› da mümkün hale getirmiﬂ
oldu.
‹nsan›n y›lanlar›n k›z›lötesi görüﬂ
özelli¤inden yararlanarak bunu teknolojiye uyarlamas›ysa, asl›nda basit bir
meraktan ortaya ç›km›ﬂ bir geliﬂme. Y›lanlar›n bu özelli¤ini keﬂfeden bilim
adamlar›n›n as›l araﬂt›rmak istedikleri
nokta, bu canl›lar›n her iki sistem aras›nda verimli bir geçiﬂ sa¤layabilme yeteneklerini ölçmek olmuﬂ. “Gözleri zarar gören bir ç›ng›rakl› y›lan, yaln›zca
k›z›lötesi görüﬂ yetene¤ini kullanarak
hayat›na devam edebilir mi?” sorusunun cevab›n› arayan araﬂt›r›c›lar, daha
sonralar› k›z›lötesi ›ﬂ›nlar›n beyinde bir
görüntünün çizilmesine yard›mc› olan
sinyallere ne ﬂekilde dönüﬂtü¤ü üzerine çal›ﬂmaya devam etmiﬂler. Tabii ki
bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›, öncelikli olarak hava kuvvetleri için çeﬂitli ekipman›n üretiminde kullan›lm›ﬂ. Günümüzdeyse arkeoloji, astronomi, meteoroloji,
zooloji, jeoloji ve t›p gibi bilim dallar›n›n yan› s›ra, güvenlik sistemlerinde,
ordu donan›mlar›nda ve daha birçok
alanda k›z›lötesi teknolojisi s›kl›kla kullan›l›yor.
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